
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

1٩ يناير ي١٩1

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪أخر إغالق الرشكة

مصرف اإلنماء

السعودية للصناعات األساسية - سابك

دار األركان للتطوير العقاري

السعودية المتحدة للتأمين - والء

السعودية الهندية للتأمين - وفا

المصدر: تداول

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

مؤشر السوق الرئيسي

الطاقة

المواد األساسية

السلع الرأسمالية

الخدمات التجارية والمهنية

النقل

السلع طويلة األجل

الخدمات االستهالكية

اإلعالم

التجزئة

تجزئة األغذية

إنتاج األغذية

الرعاية الصحية

األدوية

البنوك

اإلستثمار و التمويل

التأمين

االتصاالت 

المرافق العامة

الصناديق العقارية المتداولة

إدارة و تطوير العقارات

المصدر: بلومبرغ، تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

بروج للتأمين

الدرع العربي للتأمين

المواساة للخدمات الطبية

السعودية الهندية للتأمين - وفا

سالمة للتأمين

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

الزوردي للمجوهرات

أميانتيت العربية السعودية

الشرق األوسط للرعاية الصحية- المستشفى السعودي األلماني

الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج

فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المصدر: تداول

١١:٠٠
صباحاً

١٠:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٦,٨٤٠

٦,٨٦٠

٦,٨٨٠

٦,٩٠٠

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  انخفاض بنسبة ٩.3% عند 6.853 نقطة، حيث بلغت الرئيسي يوم األربعاء على  السوق  أغلق مؤشر 

القيمة اإلجمالية للتداول ي.4 مليار ر.س. )بلغ متوسط القيمة اإلجمالية للتداول آلخر ثالثين يوما 4.6 

مليار ر.س.(. استحوذت أسهم الشركات الخمس األكثر تداوال بحسب القيمة على ١8.٩% من إجمالي 

اليومي. التداول  قيمة 

y  ارتفع قطاع البنوك بنسبة ٩.3%، بينما تراجع قطاع المواد األساسية بنسبة ٩.6%، في حين أغلق قطاع

االتصاالت جلسته حول مستواه )ارتفاع ٩.1%(. كان مؤشر تداول صناديق االستثمار العقاري األفضل 

الدرع  للتأمين )٩يBURUJ AB/8١( وشركة  اداء بارتفاع نسبته ي.3%. كانت كل من شركة بروج 

 MOUWASAT/4( وشركة المواساة للخدمات الطبية )٩٩١SHIELD AB/8العربي للتأمين )٩ي٩

ارتفاعا. األكثر   )AB

y  إلى السعودية  العربية  للملكة  المحلي اإلجمالي  الناتج  لنمو  الدولي من توقعاته  النقد  خفض صندوق 

٩.4% للعام ي١٩1 من ١% سابقا وذلك النخفاض انتاج النفط. )المصدر: موقع أرقام(

y  وفقا للرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، ستقوم المملكة العربية السعودية بتخفيض إجمالي

الضرائب المدفوعة من قبل أرامكو بحيث يكون طرح أسهمها لالكتتاب العام جاذب للمستثمرين. تقوم 

المملكة  تدرس  إيراداتها.  على   %١٩ إلى  باإلضافة  الدخل  على   %85 تبلغ  ضريبة  بدفع  حاليا  أرامكو 

العالمية بما في ذلك نيويورك ولندن  العربية السعودية فرص طرح أسهم شركة أرامكو في األسواق 

وهونغ كونغ، وربما كندا وغيرها. )المصدر: موقع أرقام(

y  العالمة إمتياز  أطالق  اعتماد  عن   )LAZURDE AB/4٩11( للمجوهرات  الزوردي  شركة  أعلنت 

تداول( )المصدر:  أميزنج.  مجوهرات  التجارية 

y  إلنتاج مجمعها  تشغيل  إستئناف  عن   )APPC AB/١33٩( للبتروكيماويات  المتقدمة  الشركة  أعلنت 

تداول( )المصدر:  الصيانة.  أعمال  إكتمال  بعد  بروبيلين  والبولي  البروبيلين 

y  نقال عن الرئيس التنفيذي لشركة “طيران ناس “، ذكرت بلومبرج أن الشركة تسعى للحصول

على موافقة هيئة السوق المالية لطرح أسهمها لالكتتاب العام في منتصف عام ي١٩1. )المصدر: 

موقع أرقام(

y  ،يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، أن اتفاق أوبك األخير سيؤدي إلى استقرار السوق

وأضاف أنه يأمل ظهور التوازن والنمو في النصف األول من عام ي١٩1. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  .ر.س  ٩.١5 بواقع  نقدية  أرباح  توزيع   )CITYC AB/3٩٩3( المدينة  اسمنت  إدارة  مجلس  أوصى 

العام ١٩16 عند  إلى السعر لكامل  الربح  الثاني ١٩16. ليكون بذلك عائد توزيع  للسهم عن النصف 

تداول( )المصدر:  ي.ي%. 

أخر اعالنات األرباح
الفرتةالتاريخالرشكة

صايف الربح 
للفرتة )مليون ر.س.(

التغري السنوي 
٪

ربح للسهم 
للفرتة )ر.س.( 

التوافق مع 
التوقعات*

أعلى51.14.ي٩.ي١,١8الربع الرابع 18١٩16 ينايرالبنك األهلي التجاري

متوافق٩5.٩1.١6.ي١,٩4الربع الرابع 18١٩16 ينايرمصرف الراجحي

غ/م١1١.3113.5١.1١الربع الرابع 18١٩16 ينايرالتعاونية للتأمين

السعودية للصناعات الدوائية 
والمستلزمات الطبية

غ/ميي.1غ/م١11.8الربع الرابع 18١٩16 يناير

أعلىي١1٩.143.81.٩الربع الرابع 18١٩16 ينايرالمتقدمة للبتروكيماويات
المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث األسعار كما في 1٩ يناير ي١٩1

6،853٩.3-1.٩-5.٩-16.3

غ/م-ي.3-8.6-1٩.4،446١

غ/م-4.١-٩.8-١٩.6يي،4

غ/م-5.8-3.٩-٩1١.٩ي،4

غ/م-5.٩-٩.3-٩٩٩.٩ي،4

غ/م-8.ي-8.5٩.4،6٩٩٩

غ/م١.١-3.3-ي.3ي4ي،4

غ/م-ي.1-5٩٩.31.٩ي،4

غ/م-8.6-١.١-6.4،683٩

غ/م-٩.81.٩-5.4،85٩٩

غ/م-ي.5-4.4،8151.3٩

غ/م-4.5-١.4-٩٩.٩ي4،6

غ/م-١.43.٩-4،856٩.٩

غ/م-٩.8ي.5-1.4،855٩

غ/م-5.6-٩8٩.31.٩ي،4

غ/م-3.5-٩.٩-4،8141.4

غ/م٩١3٩.٩1.8١.١،5

غ/م-4.٩-8.1٩.4،533٩

غ/م-1٩.٩-8.ي-4،3١٩3.3

غ/م5.51١.١ي.5،6٩83

غ/م-5.3-٩.4-5٩1.6ي،4

ي.834.٩%١6.8٩

65.٩ي.٩%5ي.53

٩8.3.ي٩4%.144

١٩.18%6.31١3.5

14.٩4%6.١56.6

3.٩ي84.14.58%١

ي.434-٩.١%٩3.5٩

146.6-ي.1%5ي.5

١6.٩%٩٩.5144.3

١٩.18%6.31١3.5

٩.ي8-11.٩%١1.4٩

13.5-٩.5%٩5.ي

١8.6-8.1%3ي.68

1٩.١3%٩-١.٩.8

3٩.86%١.٩-35.8



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ١ من 3

1٩ يناير ي١٩1

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( أمريكا

)NASDAQ( أمريكا

)FTSE 100(  المملكة المتحدة

)DAX( المانيا

)CAC 40( فرنسا

)MICEX( روسيا

)Nikkei( اليابان

)HSI( هونج كونج

)KOSPI( كوريا الجنوبية

)SHCOMP( الصين

)NIFTY( الهند

)IBOV( البرازيل

)BIST 100( تركيا

)EGX30( مصر

)MSCI( األسواق الناشئة
)MSCI( عالمي

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(

البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
النحاس ) دوالر أمريكي / طن(

الزنك )دوالر أمريكي / طن(
الرصاص )دوالر أمريكي / طن(

القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(

السكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( دبي

)ADX( أبوظبي

)KSE( الكويت

)QE( قطر

)MSM( عمان

)BSE( البحرين

داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ

التغري اليومي ٪أخر إغالق الدولة
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

البحرين

y  تصدر اليوم بيانات الناتج المحلي اإلجمالي في الصين للربع الرابع ١٩16 )البيانات السابقة: ي.6% عن

الفترة المماثلة من العام السابق، و٩.8% عن الربع السابق، متوسط التوقعات: ي.6% عن الفترة المماثلة من 

إكونوداي(  )المصدر:  السابق(.  العام 

y  تصدر اليوم بيانات مبيعات التجزئة في الصين لشهر ديسمبر ١٩16 )البيانات السابقة: 1٩.8% عن الربع

المماثل من العام السابق، و1.٩% عن الربع السابق، متوسط التوقعات: 1٩.8% عن الشهر المماثل من العام 

السابق(. )المصدر: إكونوداي(

y  :تصدر اليوم مطالبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي في 14 يناير )البيانات السابقة

ي١4 ألف، متوسط التوقعات: ١55 ألف(. )المصدر: إكونوداي(

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y  اختتمت األسواق األمريكية جلستها ليوم األربعاء على نتائج متباينة، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد

الصناعي  داو جونز  وأنهى مؤشر  التوالي،  على  ٩.١% و3.٩%  بنسب  المجمع  نازداك  بور ومؤشر  اند 

جلسته حول مستواه )انخفاض ٩.1%(. في األسواق األوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٩.4% كما 

ارتفع سوق ألمانيا بنسبة ٩.5%، بينما تراجع سوق فرنسا بنسبة 1.٩%.

y  افتتحت األسواق األسيوية جلستها يوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث بدأ سوق الصين الجلسة حول

مستواه بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٩.8%، وافتتح سوق كوريا الجنوبية الجلسة حول مستواه بينما 

تراجع سوق هونج كونج بنسبة ٩.6%، في حين بدأ سوق الهند الجلسة حول مستواه.

y  %٩.6 اختتمت األسواق الخليجية جلستها ليوم األربعاء على نتائج متباينة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة

كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ي.٩%، وارتفع سوق الكويت بنسبة ٩.8%، بينما تراجع سوق قطر بنسبة 

٩.4%، في حين تراجع سوق عمان بنسبة ٩.3%، بينما ارتفع سوق البحرين بنسبة 4.٩%.

y  النفط على  العالمي  الطلب  ارتفاع  األخير  تقريرها  في  أوبك،   - للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  توقعت 

الخام للعام ي١٩1 بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا، كما أشار التقرير إلى أن إنتاج الدول األعضاء وغير 

األعضاء في أوبك سينخفض خالل نفس الفترة بعد االتفاق األخير لخفض اإلنتاج. )المصدر: موقع أرقام(

y  العام العربية خالل  االقتصاديات  نمو  العربي  النقد  عام صندوق  ومدير  إدارة  مجلس  رئيس  توقع 

أقل من  الحالية  النمو  العام ١٩16. عموما، نسب  ي١٩1 بمعدل ١.8% مقارنة بمعدل ١.3% خالل 

المتوقع بسبب التحديات التي تواجه هذه الدول نتيجة لتباطؤ االقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط. 

مباشر( موقع  )المصدر: 

y  صرح رئيس لجنة التنمية االقتصادية في دبي عن نمو اقتصاد دبي بمعدل ي.١% خالل ١٩16، بالرغم

من هبوط أسعار النفط الخام وتباطؤ النمو في االقتصاديات المتقدمة والعديد من االقتصاديات الناشئة. 

من المتوقع أن تحقق دبي نمو بمعدل 3.1% للعام ي١٩1 من ي.١% للعام ١٩16، كما تخطط إلصدار 

نظرة اقتصادية كل ستة شهور. )المصدر: جلف بيس(

y  استقرار أسعار العقار في )DAMAC UH( يتوقع رئيس مجلس إدارة شركة داماك للتطوير العقاري

القادمين، حيث كشف عن مشاريع جديدة ستقوم الشركة بتنفيذها في السعودية  العامين  دبي خالل 

أريبيان بزنس( العقارية. )المصدر:  إلى محفظتها  وقطر لتضاف 

y  خالل الضعف  من  بأكثر  للسلطنة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  عمان  طيران  شركة  مساهمة  ارتفعت 

١٩16، لتصل إلى ٩٩٩ مليون ر.ع. )١.3 مليار دوالر أمريكي(، كما تسعى لزيادة أسطولها وتوسيع 

شبكتها. أشارت الشركة إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي خالل ١٩16 وصلت إلى 6% أو ما 

يعادل 415 مليون ر.ع. )1.1 مليار دوالر أمريكي(. أريبيان بزنس(

y  وقعت شركة االتصاالت البحرينية - باتلكو، شركة رائدة في الحلول الرقمية، اتفاقية شراكة مع شركة

عقارات السيف )SEEF BI(، أكبر الشركات العقارية شركة إلدارة العقارات في البحرين، إلطالق تغطية 

“واي فاي البحرين” في ثالث أسواق مركزية تابعة لشركة السيف في كل من منطقة السيف والمحرق 

ومدينة عيسى. )المصدر: جلف بيس(

y  لإلشراف على تمويل إنشاء محطة )IFC( عينت شركة مصدر للطاقة المتجددة مؤسسة التمويل الدولية

للطاقة الشمسية في األردن بقدرة ١٩٩ ميجاواط. )المصدر: موقع مباشر(

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: 1. تحديث األسعار كما في 1٩ يناير ي١٩1
١. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    

3. غ/م: غير متاح  

4.61١.1-ي.6٩.3،6٩4٩

٩.33.31١.1ي.4،6٩6٩

6،35١٩.84.٩1٩.5١١.٩

1٩،88٩٩.4-1.64.١14.٩

ي.1٩-1.1-ي.٩-١1٩.3ي،5

1،١34٩.41.81.11٩.1

غ/م1٩.١.٩-1.5١1٩

1.5١1.١-١٩.١٩.١ي١,١

5,556٩.3٩.63.١١3.6

1.563.3-١48٩.41.١,ي

11,5٩٩٩.5٩.3-1.٩18.1

4,853٩.1-1.4-١-٩.١4.٩

1٩.٩-١.8-1.1-٩٩.4ي1,١

18,8٩4٩.4١.٩-1.١-١4.١

ي.5.٩1١ي.٩٩81.1٩,١3

١.١1٩.8-٩.3-1٩.1ي١,٩

8.ي31.1٩.٩٩.3,113٩

٩.١٩.١١.8١1.1ي8,41

ي.86.5١14.64,15٩٩.١٩

٩٩.51.55.٩٩.5يي,8١

٩.ي81.ي1.٩-٩.13,3٩41

8٩8٩.3٩.١4.115.8

١.٩١١.4-86٩.١٩.1ي,1

ي.4ي-8-5.1.١-8.٩١١.53
3.3٩3.١-١.5-11.3-15.5

1,١٩41.1-٩.54.51٩.8
١١3.8.ي1.4-٩6٩.8.ي1
٩641.3-١.١-6.615.١

3.٩3١.١-41٩.١١.4ي,5
ي.88٩.ي-5٩١.1٩.6ي,١
16.٩44.١ي.3٩41.63,١
431٩.6-1.15.618.1-
-6.٩ي.٩3.1-1.365٩

548.٩.ي١1.1.١٩.٩81

1.٩١٩.٩٩٩.٩3٩.٩٩

١.٩١٩.٩1-٩.٩1-1.٩٩

ي3.٩-1.4٩٩.٩٩٩.٩8

1.44٩.٩٩٩.٩٩٩.41

يي.٩.٩1٩-1.8٩٩.٩4

٩٩.٩٩٩.٩٩٩.68ي.1



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 3 من 3

1٩ يناير ي١٩1

معلومات االتصال

قسم األبحاث واملشورة 
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مركز االتصال 

8٩٩ 1١5 ٩٩٩٩
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مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(


